สร้ างนวัตกรรม 6 ขัน้ ให้ เด็ก LD อ่ านออกเขียนได้
#ครูดี4.0






ครูมีความเชื่อว่าเด็ก LD สามารถรักษาให้ หายได้ แต่ต้องใช้ เวลาในการฟื น้ ฟูสมอง
เปลีย่ นจากครูสอน เป็ นโคช ออกแบบการเรี ยนรู้แบบ Active Learning / บูรณาการ
ออกแบบนวัตกรรมเปลีย่ นเด็ก LD ให้ อา่ นออกเขียนได้
เปลีย่ นเด็กเกรี ย้ วกราด ให้ ออ่ นโยน สามารถใช้ ชีวิตในวิถีปกติได้

ด้ วยความเชื่อของครู คนหนึ่ง เชื่อว่ าเด็ก LD สามารถรั กษาให้ หายได้ แต่ ต้องใช้ เวลาในการฟื ้ นฟู
สมอง ด้ วยความมุ่งมั่นตัง้ ใจ ครู ท่านนี ท้ าให้ เด็ก LD ในโรงเรี ยน สามารถอ่ านออกเขียนได้ และบางคน
กลายเป็ นเด็ ก ที่ เ ติ บ โตมี ศั ก ยภาพเที ย บเท่ า กั บ เด็ ก ปกติ และด้ วยจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู จึ ง น า
กระบวนการนีเ้ ข้ าสู่ห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปกติด้วย นี่คือครู ยุค 4.0 อย่ างแท้ จริง
ขอแนะนาครู ต๋ ุ ม – ศิ ริ ลั ก ษณ์ ชมภู ค า จากโรงเรี ยนบ้ า นหิ นลาด อ.เมื อ ง จ.มหาสารคาม สอนวิ ช า
ภาษาไทยระดับชัน้ ป.4-6 , ครู ประจาชัน้ ป.6 และรับผิดชอบดูแลเด็กพิเศษ เด็ก LD (Learning Disoder - เด็ก
บกพร่องทางการเรี ยนรู้) ของโรงเรี ยน จานวน 23 คน
“จากเดิมเราเป็ นครู สอน เหมือนครู เป็ นผู้มีอานาจที่สุดในห้ อง เป็ นผู้ท่ีส่ังการทุกอย่ าง เด็กจะต้ อง
อย่ านอกกรอบ ที่น้ี มันเป็ นเรื่ องผิดปกติท่ีมนุ ษย์ เราจะขาดการปฏิสัมพั นธ์ กับสิ่งแวดล้ อม เหมือนกั บเด็ก
เป็ นหุ่น ครู จะทาอะไรก็ได้ พอครู มามีวิธีการสอนแบบใหม่ ทาให้ ครู มีความสุข เด็กมีความสุข เราได้ เรี ยนรู้
ไปด้ วยกัน เด็กได้ เรี ยนรู้ ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ซึ่งเป็ นวิถีการดาเนินชีวิตที่ปกติของมุนษย์ ทั่วไปมี จุดนี้
ครู มองว่ าสาคัญมากกว่ าเนื้อหาวิชาการ”

“...จากเดิมเราเป็ นครู สอน เหมือนครู เป็ นผู้มีอานาจที่สุดในห้ อง เป็ นผู้ท่ สี ่ ังการทุกอย่ าง
เด็กจะต้ องอย่ านอกกรอบ เหมือนกับเด็กเป็ นหุ่น ครู จะทาอะไรก็ได้
พอครู มามีวิธีการสอนแบบใหม่ ทาให้ ครู มีความสุข เด็กมีความสุข
เราได้ เรี ยนรู้ ไปด้ วยกัน จุดนีค้ รู มองว่ าสาคัญมากกว่ าเนือ้ หาวิชาการ”
ในอาชีพครูตลอด 25 ปี ครูก็พยายามหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ใน 10 ปี ให้ หลังครูตมุ๋ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรี ยนการสอนของตนเองให้ เข้ ากับยุคศตวรรษที่ 21 หลังจากครูได้ ตระเวนไปร่วมงานในเวที
อบรมครู ตามที่ต่างๆ และได้ บทเรี ยนจากเวที ได้ อ่านเรื่ องการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 จึงทาให้ ครู ต๋มุ เริ่ มฉุกคิดว่าเรา
ต้ องเริ่ มเปลี่ยนแปลงตนเองได้ แล้ ว ไม่ควรจะทาการเรี ยนการสอนแบบเดิมเพราะการสอนแบบเดิม เหมือนกับทาน
อาหารเดิมๆ ซ ้าๆ ไม่มี การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง มันน่าเบื่อ แล้ วเด็กก็เรี ยนไปแบบซังกะตาย ไม่มีอะไรที่ตื่นเต้ น มา
เรี ยนเฉยๆ เหมือนเป็ นหุ่นยนต์ ไม่มีความสุข เมื่อคิดได้ แล้ วครู ก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงการสอนเป็ นแนวทางผสมผสาน
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แบบ Active Learning / บูรณาการ ทาให้ มองเห็นเด็กเริ่มเรี ยนสนุกขึ ้น

“...ครู ได้ ตระเวนไปร่ วมงานในเวทีอบรมครู ตามที่ต่างๆ และได้ บทเรี ยนจากเวที
ได้ อ่านเรื่ องการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
จึงทาให้ ครู เริ่มฉุกคิดว่ าเราต้ องเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองได้ แล้ ว
ไม่ ควรจะทาการเรี ยนการสอนแบบเดิมเพราะการสอนแบบเดิม..”

ในขณะที่ครูกาลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนแนวใหม่ ครูตมุ๋ เริ่มสังเกตเห็นว่า ในโรงเรี ยน ในแต่ละห้ องเรี ยนจะมี
นักเรี ยนที่มีปัญหาในการอ่านเขียนเกินครึ่ ง และในจานวนนันเป็
้ นเด็กพิเศษที่เรี ยกว่า LD ส่วนใหญ่มักจะมีนิสัย
ก้ าวร้ าว โมโหร้ าย ขี ้เบื่อ และอยูไ่ ม่นิ่ง พ่วงมาด้ วย
การมองเห็นปั ญหาดังกล่าว ทาให้ ครูตมุ๋ ตระหนักและมิอาจปล่อยผ่านได้ ครูจึงคิดค้ นหาวิธีที่จะนาพาลูกศิษย์
ผู้มี ความพิเ ศษเหล่านี ใ้ ห้ มี พื น้ ฐานด้ า นการเขี ยนอ่า นที่ ดีขึน้ โดยได้ ออกแบบเครื่ องมื อการเรี ย นรู้ ที่ เ รี ยกว่ า
กระบวนการ 6 ขัน้ ตอนเพื่อฝึ กเด็กพิเศษ กระบวนการ 6 ขันตอนประกอบด้
้
วย ขันที
้ ่ 1 ฝึ กอ่านทีละขันตอนจาก
้
ง่ายไปยาก ขันที
้ ่ 2 ฝึ กการอ่านควบคูก่ บั การเขียน ขันที
้ ่ 3 การคัดลายมือ ขันที
้ ่ 4 การวาดรูป และการเขียนรู ปคาและ
เขียนคาแทนรู ปนันๆ
้ ขัน้ ที่ 5 การนาคามาแต่งเป็ นประโยคสื่อสารรู ปหรื อเหตุการณ์จริ ง และขันที
้ ่ 6 การเขียนอิสระ
ตามความคิดของนักเรี ยน แต่ละขันต่
้ อยอดจากง่ายไปยาก เริ่ มต้ นด้ วยการวางเป้าหมายเล็กทังของคุ
้
ณครู จิตอาสา
และเด็กพิเศษ เมื่อเขาประสบความสาเร็จก็จะเกิดกาลังใจ

“...เราสร้ างความท้ าทายและเป็ นแรงผลักดันให้ เขาอยากจะก้ าวข้ ามบันไดไปให้ ได้
เมื่อมีเครื่ องชีว้ ัด พอผ่ านบันไดแต่ ละขัน้ ได้ ทัง้ นักเรี ยนจิตอาสาและนักเรี ยนพิเศษเขา
จะมีกาลังใจและมีแรงฮึดสู้ต่อ...”

ครูตมุ๋ เริ่ มกระบวนการนี ้ ด้ วยการหาผู้ช่วยคือนักเรี ยนจิตอาสาที่อ่านออกเขียนได้ และจัดให้ มีการอบรมและ
ฝึ กทักษะการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ เด็กกลุ่มนี ้ก่อนเป็ นอันดับแรก เมื่อจบการอบรมจะต้ องทาแบบฝึ กหรื อแผนเล็กๆ ว่าจะ
สอนน้ องอย่างไร กระบวนการนี ้ นักเรี ยนจิตอาสาจะต้ องใช้ จิตศึกษาเชิงบวกเท่านัน้ ห้ ามดุ ห้ ามติ ห้ ามต่อว่า ห้ าม
เร่งรัด ไม่วา่ จะเป็ นภาษาพูด ภาษากายที่แสดงออก จะต้ องไม่ให้ น้องรับรู้ว่าตัวน้ องมีปัญหา จะต้ องฝึ กอดทน อดกลัน้
ต่ออารมณ์ที่จะแสดงออกต่อน้ อง สิ่งเหล่านี ้ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพื่อให้ นกั เรี ยนผู้สอนและนักเรี ยนพิเศษมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กันมากขึ ้น จึงให้ จบั คูบ่ ดั ดี ้กัน คอยช่วยเหลือกันใน
ทุกเรื่ อง ไปไหนไปด้ วยกัน กิน ข้ าวด้ วยกัน เล่นด้ วยกัน ซึ่งจะช่วยให้ นกั เรี ยนจิตอาสาเข้ าใจเด็กพิเศษมากขึ ้น และช่วย
กระตุ้นให้ เด็กพิเศษเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เร็ วขึ ้น ครูตมุ๋ และพี่จิตอาสา ใช้ เวลาช่วงพักเที่ยงหลังทานอาหารกลางวัน
เพียงครึ่งชัว่ โมง เปลี่ยนเป็ นชัว่ โมงการสอนทักษะการอ่านเขียนให้ ลกู ศิษย์กลุม่ นี ้
เมื่อเริ่มดาเนินการและค่อยๆ ฝึ กฝนเด็กกลุม่ พิเศษ ประกอบไปด้ วยความรัก ความเมตตา และความทุ่มเท ลูก
ศิษย์ของครูตมุ๋ หลายต่อหลายคนมีพฒ
ั นาการด้ านการอ่านเขียนดีขึ ้น ในขณะที่บางคนก็ขยับการพัฒนาไปได้ ไกลกว่า
นัน้ เป็ นที่นา่ ชื่นใจของครู
“ที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน คือ น้ องเจนนี่ ตังแต่
้ อนุบาล เขาจะเป็ นเด็กที่ไม่อยู่ในห้ องเรี ยน เขาจะเป็ นนักสารวจ
เป็ น LD แท้ ด้านสติปัญญา สายตาสัน้ สมาธิสนั ้ เป็ นเด็กพิการซ ้าซ้ อน ครูได้ เข้ าไปดูแลตอนที่เขามาอยู่ ป.3 คือตอน

ป.2 เขาเริ่มมาเรี ยนบ้ างแล้ ว แต่เรี ยนๆ เล่นๆ ด้ วยคุณสมบัติข องเขาที่ซ ้าซ้ อนหลายอย่าง ก็แค่ให้ เขามีความสุขในการ
มาเรี ยนกับครูก่อน ที่นี ้พอน้ องเจนนี่เขาถึง ป.3 เขารู้สึกคุ้นเคยกับครู มากขึ ้น เรามีปฏิสมั พันธ์ ที่ดี ครู ใช้ จิตวิทยาเชิง
บวกในการดูแล ไม่ดุ ไม่ตอ่ ว่า ไม่เร่งรัด ให้ เขามีพื ้นที่ที่มีความสุข ที่ๆ ปลอดภัย มีครูเข้ าใจ เป็ นการดูแลเรื่ องพฤติกรรม
ก่อน
พอน้ องมาอยู่ชนป.4
ั้
ครู มีเวลาดูแลเขามากขึ ้น เพราะครูสอนภาษาไทย ป.4-6 ในวิชาภาษาไทยพอหมด
ชัว่ โมงครูก็มีเวลาเอาใจใส่เขามากขึ ้น นอกจากในชัว่ โมงเรี ยนแล้ ว ครูจะแบ่งเวลาให้ เขาวันละ 15 นาที พาเขาอ่าน พา
เขาเขียน เนื ้อหาเดียวกับที่สอนในห้ องเรี ยนวันนันๆ
้ จะใช้ หลักการของการเรี ยนรู้ภาษาไทยเบื ้องต้ น คือเราจะเริ่ มจาก
อักษรไทย สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ แม่ ก กา ผสมสระแท้ ผสมสระเกิน ต่อไปก็เป็ นมาตราตัวสะกด นิทาน และ
หนังสือในชันเรี
้ ยน ปรากฎว่า ป.4 เขาอ่านหนังสือ ดร.กลาง ได้ 8 บท เป็ นเรื่ องที่ครูทงึ่ มาก

“...เป็ นสิ่งที่ทกุ คนเห็นแล้ วจะไม่ เชื่อ แม้ แต่ ครู เองก็ไม่ เชื่อว่ าเขาทาได้
จากที่เขาไม่ ร้ ู อะไรเลย แต่ เขาสามารถอ่ านออกเขียนได้
ไม่ ใช่ แค่ เปลี่ยนแปลงให้ เขาอ่ านออกเขียนได้ แต่ ทาให้ เขามีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน
ทาให้ เขามีวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตตามปกติได้ แล้ ว สิ่งนีเ้ ป็ นสิ่งที่ร้ ู สึกว่ าภูมิใจมาก...”

พอขึ ้น ป.5 เริ่มอ่านนิทานได้ แล้ ว เริ่ มเขียนลายมือสวยขึ ้น พอขึ ้น ป.6 อ่านคล่องมากขึ ้น ตอนนี ้เขาอยู่ชนั ้ ม.1
เขาอ่านหนังสือในชันเรี
้ ยนได้ แล้ ว เป็ นสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้ วจะไม่ เชื่อ แม้ แต่ ครู เองก็ไม่ เชื่อว่ าเขาทาได้ จากที่เขา
ไม่ ร้ ู อะไรเลย แต่ เขาสามารถอ่ านออกเขียนได้ ไม่ ใช่ แค่ เปลี่ยนแปลงให้ เขาอ่ านออกเขียนได้ แต่ ทาให้ เขามี
ปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ทาให้ เขามีวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตตามปกติได้ แล้ ว สิ่งนีเ้ ป็ นสิ่งที่ร้ ู สึกว่ าภูมิใจมาก
นอกจากวิชาภาษาไทยที่ ดีขึน้ แล้ ว วิช าอื่ นๆ น้ องเจนนี่ ก็ดีขึน้ เขาสามารถเรี ยนร่ วมกับเพื่ อนปกติไ ด้ การ
เปลี่ยนแปงด้ านพฤติกรรม เขามีความสุขมากขึ ้น มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองมากขึ ้น อุปนิสยั ส่วนตัวก็ร้ ู จกั การเอื ้อเฟื ้อ
ช่วยเหลือผู้อื่น รู้ จักหน้ าที่มาโรงเรี ยนทุกวัน มีความรับผิดชอบในงานที่ครู มอบหมาย ส่วนผลลัพธ์ เหมือนเด็กปกติ
ทัว่ ไป อย่างผลโอเน็ต เอ็นที ยังเอามาวัดมาตรฐานไม่ได้ แต่ มองคุณภาพชีวิตของเขาเปลี่ยนไปมากจากที่ครู เห็น”
และอีกเคสหนึ่งที่ครูตมุ๋ ภาคภูมิใจ คือ น้ องทอฝั น ที่เป็ นเพื่อนร่วมห้ องกับน้ องเจนนี่ เป็ นเด็กที่ไม่ได้ บกพร่อง
มาก แต่เป็ นคนเจ้ าอารมณ์ เกรี ย้ วกราด สมาธิสนั ้ ไม่มีเพื่อน ครู ตมุ๋ พามาดูแลตังแต่
้ ป.3 พร้ อมกับน้ องเจนนี่ พาเขา
อ่าน เขียน แล้ วก็ชมและให้ กาลังใจ พอน้ องเริ่ มขึ ้น ป.3 เริ่ มอ่านหนังสือ แม่ ก กา ได้ เก่งขึ ้น พอ ป.4 เก่งมากขึ ้น พอ
ป.5 สอบได้ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ในลาดับที่ 5 จากเด็ก 16 คน และ ป.6 ก็รักษาสถิติเดิมเอาไว้ ได้ ตอนนี ้น้ องทอฝั น
มาเป็ นพี่จิตอาสาที่ ใช้ กระบวนการ 6 ขันคล่
้ องมาก สามารถดูแลน้ องๆได้ ด้ านอารมณ์ เปลี่ยนแปลงไปมาก มีความ
สุภาพ อ่อนโยน จากที่ไ ม่เคยมี เพื่ อน ไม่เคยพูดอะไรกับเพื่อน สามารถเล่นกับเพื่ อนและร่ วมกิจ กรรมทุกอย่างได้
ตามปกติ เป็ นนักกีฬาโรงเรี ยน ตอนนี ้โตเป็ นสาวแล้ วตัวสูงมากเลย

เสียงสะท้ อนจากพ่อแม่ที่พอเจอครูทีไรก็น ้าตาคลอ “...เขาไม่คิดว่าครู จะช่วยลูกเขาขนาดนี ”้ คุณแม่น้องเล่าว่า
“ปกติน้องฝั นจะเป็ นคนที่สมองช้ า เอาแต่ ใจตัวเอง ขี้หงุดหงิด ขี้โมโห ติดอ่ าง พูดช้ า มีปัญหาในการอ่ านไม่
ออก เขียนไม่ ได้ จนระยะหลังเห็นการเปลี่ยนแปลงทาการบ้ านเองโดยไม่ ต้องคอยถาม และมาอ่ านหนังสือ
ให้ แม่ ฟัง และกลายเป็ นคนยิม้ แย้ มแจ่ มใสไม่ ข้ีโมโหเหมือนเมื่อก่ อน แม่รู้สึกว่าลูกเปลี ย่ นแปลงไปมาก”
ส่ วนน้ องเดียร์ ปั จจุบันเรี ยนอยู่ชัน้ ป. 5 เป็ นนั กกีฬาโรงเรี ยน คว้ าแชมป์ทุกประเภทกีฬาทังฟุ
้ ตซอล
ฟุตบอล ตะกร้ อ เปตอง อ่านหนังสือคล่อง ลายมือสวย ไม่น่าเชื่อว่าน้ องเดียร์ ตอนป.1 ที่จะมีอารมณ์ รุนแรง เกรี ย้ ว
กราดไม่ เรี ยนหนังสือจะกลายเป็ นเด็กที่เป็ นที่ยอมรั บ และกลายมาเป็ นพี่จิตอาสาที่ช่วยสอนเพื่อนที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ “ตอนน้องเดี ยร์ อยู่ ป.2 น้องไม่มีพืน้ ฐานในการเรี ยน พืน้ ฐานของอักษรไทยเลย ต้องมาเริ่ ม ก ไก่ ใหม่ มา
เริ่ มมาตราสะกดใหม่ น้องจะเป็ นเด็กก้าวร้ าว ตาขวาง ชอบรังแกเพื อ่ น ชอบใช้คาพูดหยาบคาย ที ่นี้พอผ่านไป 1 ปี ที ่
เขาอยู่กบั เรารู้สึกว่าอารมณ์ เกรี ้ยวกราดรุนแรงจะลดลง พอขึ้น ป.3 เห็นว่าเขามี พฤติ กรรมดี ขึ้นแล้ว ก็มาปรับเรื ่องการ
เรี ยน ให้มาเรี ยนในชัว่ โมงพิเศษทีเ่ ปิ ดช่วงกลางวัน ให้เรี ยน แม่ ก กา มาตราสะกดไปเรื ่อยๆ
พอขึ้น ป.4 เขาอ่านหนังสือในห้องเรี ยนได้ ตัวหนังสื อที ่เขี ยนเหมื อนตัวหนังสื อภาษาอังกฤษไม่มีช่องไฟ ก็เริ่ ม
ดีขึ้น ตอนนีน้ อ้ งเดี ยร์ อยู่ป.5 อ่านหนังสือคล่อง ลายมื อสวย เป็ นนักกี ฬาโรงเรี ยน ตอนนี ้เป็ นเด็กร่ าเริ งแจ่มใส ช่วยงาน
ครู กวาดห้อง เก็บห้อง ยิ้ ม เล่นกับเพื อ่ นง่าย รู้ จกั สอนเพื อ่ น พอดี มีเด็กมาจากโรงเรี ยนในเมื องคนหนึ่งที ่มีปัญหาอ่าน
ไม่ออก เขี ยนไม่ได้ พ่อแม่ยา้ ยกลับมาทีโ่ รงเรี ยน น้องเดี ยร์ ก็ช่วยสอนเพื อ่ น เรารู้ สึกภาคภูมิใจมาก มี ความสุขมากที ่ได้
ดูเขา”
นี่เป็ นเพียงตัวอย่างส่วนหนึง่ ที่เห็นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมจากนวัตกรรมของครูตมุ๋

“เด็กLD สามารถรั กษาให้ หายได้ แต่ ต้องใช้ เวลาบ้ างเพราะการฟื ้ นฟูสมอง
พฤติกรรม ต้ องค่ อยเป็ นค่ อยไปโดยครู ท่ ดี ูแล..”

ครู ต๋ ุมมีความเชื่อว่ า.. “เด็กLD สามารถรั กษาให้ หายได้ แต่ ต้องใช้ เวลาบ้ างเพราะการฟื ้ นฟูสมอง
พฤติกรรม ต้ องค่ อยเป็ นค่ อยไปโดยครู ท่ ีดูแล ” ครูตมุ๋ จึงได้ ถ่ายทอดเทคนิคการรักษาเด็ก LD ให้ หายได้ โดยครู ที่
ดูแลโดยใช้ วิธีการดูแลสามระยะดังนี ้
ระยะแรกปรั บพฤติกรรมของเด็ก โดยใช้ จิตศึกษาเชิงบวกไม่ตาหนิ ไม่เร่ งรัด ไม่กาหนดเวลา ให้ แรงเสริ ม
ให้ กาลังใจ
ระยะที่สองคือฟื ้ นฟูพฤติกรรมควบคู่กับการเรี ยน แต่ไม่เร่ งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก ระยะนี ้การ
ถ่ายทอดเนื ้อหาครู ต้องออกแบบเน้ นการใช้ ภาษาที่ง่ายเข้ าใจเร็ ว พาทา พาคิด กระตุ้นด้ วยคาถาม บรรยากาศผ่อน
คลาย สนุกสนาน การเล่าเรื่ องก็เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะธรรมชาติของเด็กจะชอบฟั งนิทานและการฟั งเด็กจะมี
สมาธิใจจดจอสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ได้ ดี ปูฟืน้ ฐานเรื่ องอักษรไทยและแม่ ก กา ให้ เด็กได้ เลย

ระยะที่สามคื อระยะพัฒนาอย่ างเต็มศั กยภาพ ระยะนีเ้ ด็กมีพัฒนาการมากแล้ วมีความพร้ อมทัง้ ด้ าน
พฤติกรรม ด้ านการเรี ยน สามารถอ่านหนังสือในชันเรี
้ ยนได้ แล้ วการเรี ยนจะเร็ วกว่าระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง ขันนี
้ ้ครู
อาจจัดกิจกรรมการแข่งขัน การประกวด จะเป็ นการกระตุ้นให้ เด็กเกิด" การเรี ยนรู้ บนความท้ าทาย " เด็กจะสนุกมี
เป้าหมายโดยครูจดั เป็ นคูๆ่ ที่มีระดับความสามารถที่ใกล้ เคียงกันอย่าเอาคูท่ ี่มีความแตกต่างกันมากการแข่งขันจะไม่มี
คุณค่า คนแพ้ จะท้ อ คนชนะก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจ คุณค่าของความรู้สกึ จึงเกิดน้ อยมาก
เมื่อบ่มเพาะระยะที่สามได้ ระยะหนึ่งครูจะเห็นพฤติกรรมของเด็กชัดมากขึ ้น ทังด้
้ านการเรี ยน ด้ านพฤติกรรม
คือเด็กจะมีความรับผิดชอบ ความพยายาม ความตังใจ
้ สามารถแก้ ไขปรับปรุงตนเองในเรื่ องของการอ่านการเขียนได้
ดียิ่งขึ ้นเด็กจะเห็นคุณค่าของความพยายาม ความเพียร ก่อให้ เกิดความสาเร็ จที่เป็ นผลเชิงประจักษ์ โดยที่ครูไม่ต้อง
อธิบายบางครัง้ คุณค่าจากสิ่งที่ทาจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมอย่างแยบยลน่าค้ าหาและมีคณ
ุ ค่ามหาศาล และเด็กจะหาย
เป็ นเด็กปกติเป็ นการคืนเด็กสูช่ นเรี
ั ้ ยน ทังครู
้ และเด็กจะภาคภูมิในในความสาเร็จที่เกิดขึ ้น
นี่คือนวัตกรรมแก้ ปัญหาเด็ก LD ให้ อ่านออกเขียนได้ ซึ่งได้ ทดลองใช้ จนเห็นเป็ นรู ปธรรมซึ่งได้ ถ่ายทอดให้
เพื่อนครูนาไปใช้ ได้ จริง
การพัฒนาเด็ก LD ให้ อ่านออกเขียนได้ ครูตมุ๋ ใช้ เวลาเข้ าสู่ปีที่ 4 -5 ครูตมุ๋ เริ่ มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
เด็กกลุ่ม นี ้ จึง ย้ อนคิดกลับมาว่า เมื่ อ เราสามารถแก้ ไ ขปรั บปรุ ง เด็ก LD ได้ แล้ วกับ เด็ก ปกติเราจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเขาได้ เชียวหรื อ นี่คือจุดเริ่ มต้ นที่ครูตมุ๋ นากระบวนการเรี ยนรู้แบบ Active Learning / บูรณาการ เข้ าสู่ชนั ้
เรี ยน ป.4 - 6 “การนาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ กับเด็กปกติน่าจะง่ ายกว่ าไหม สนุกกว่ าไหม น่ าจะทาได้ ไหม
พอนาไปทาแล้ วเห็นว่ า เด็กปกติเขาเปลี่ ยนแปลง มี ความกระตื อรื อล้ น มี ค วามรั บผิ ดชอบมากขึ น้ รู้ จั ก
ร่ วมมือ รู้ จักยอมรั บและรั บฟั งคนอื่นมากขึน้

“...ครู ต๋ มุ เริ่มนาเข้ าสู่ชัน้ เรี ยนวิชาภาษาไทยระดับชัน้ ป.4 - 6 มีเป้าหมายการเรี ยนรู้
ยึดกรอบตามตัวชีว้ ัดมาตรฐานของกระทรวงศึกษาฯ แต่ ส่ ิงที่สอดแทรกลงไปก็คือกระบวนการ
เรี ยนรู้ แบบ Active Learning / บูรณาการการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / การใช้
เครื่ องมือ mindmap เป็ นต้ น จะนาบริ บทของเด็กและครู เข้ าร่ วมด้ วย โดยดูพัฒนาการ
ของเด็กด้ วยว่ าใช้ เครื่ องมือนีแ้ ล้ วเกิดประโยชน์ ไหม...”
ครู ต๋ ุมเริ่ มนาเข้ าสู่ ชั น้ เรี ยนวิชาภาษาไทยระดั บชั น้ ป.4 - 6 มี เ ป้าหมายการเรี ยนรู้ ยึดกรอบตาม
ตั ว ชี ว้ ั ด มาตรฐานของกระทรวงศึ ก ษาฯ แต่ ส่ ิ ง ที่ ส อดแทรกลงไปก็ คื อ กระบวนการเรี ย นรู้ แบบ Active
Learning / บูรณาการการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 / การใช้ เครื่ องมือ mindmap เป็ นต้ น จะนาบริบทของเด็ก
และครู เข้ าร่ วมด้ วย โดยดูพัฒนาการของเด็กด้ วยว่ าใช้ เครื่องมือนีแ้ ล้ วเกิดประโยชน์ ไหม

ตัวอย่างการบูรณาการการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เช่น มีเป้าหมายให้ เด็กเข้ าใจความแตกต่างหลากหลาย
เน้ นการอยูร่ ่วมกันอย่างเข้ าใจบนพื ้นฐานของความแตกต่างของเพื่อนในชันเรี
้ ยนก็จะ “เช่น วิชาภาษาไทย สอนหัวข้ อ
มาตราตัวสะกดแม่กง ทีนี ้พอเด็กเก่งทาเสร็ จปุ๊ บ ก็จะมีเด็กอ่อนในห้ องที่คละกัน หรื อแม้ แต่เด็กแอลดี ครู ก็จะให้ เด็ก
กลุ่มที่เก่งไปช่วยเหลือ ไปดูแลเพื่อน ครู ก็จะบอกว่าการที่เราได้ ดแู ลเพื่อนมันไม่เสียเวลา เป็ นการได้ ทบทวนบทเรี ยน
ด้ วย เราก็จะได้ เข้ าใจมากขึ ้นแล้ วเราก็ได้ มิตรภาพกับเพื่อน คนเราไม่ใช่ว่าเรี ยนอ่อนแล้ วเขาจะไม่มีดีอะไรอย่างอื่น
บางทีเขาอาจจะมีสิ่งที่ดีๆ ที่อาจจะกลับมาช่วยเหลือเรา คือให้ อยู่ด้วยกันแบบเอื ้ออาทร เข้ าใจ ไม่ให้ ล้อเพื่อน ไม่ให้
ตาหนิเพื่อน ให้ ชว่ ยเหลือกันอย่างเต็มใจ อย่างมีความสุข"
ตัวอย่างการสอนแบบ Active Learning เช่น ในวันจันทร์ ครูจะให้ นกั เรี ยนเขียนเรื่ องเล่าเพื่อจะเชื่อมโยงการ
เขียนตามจิตนาการ การเขียนเรี ยงความ เขียนจดหมาย ( การใช้ ภาษาสื่อสารอย่างสร้ างสรรค์) สาหรับเด็กปกติ ป.4
ครูสร้ างสถานการณ์ ให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วม อยูใ่ นเหตุการณ์ เพื่อให้ เด็กถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็ นภาษาเขียน แบบ
ง่ายๆสันๆ
้ โดยครูนาเม็ดมะม่วงหิมพานต์กาไว้ ในมือให้ นกั เรี ยนหลับตา แล้ วหยิบเม็ดมะม่วงคนละ 1 ชิ ้นเอาเข้ าปาก
แล้ วเคี ้ยว ครูถามรสชาติสิ่งที่เคี ้ยว เด็กๆ ตอบคาถาม กรอบ มัน หวาน อร่อย เสร็ จแล้ วครูให้ ลืมตา ให้ เด็กสังเกตสิ่งที่
เห็นและครูอธิบายให้ ความรู้เพิ่มเติม จากนันให้
้ นกั เรี ยนเขียนเรื่ องเล่าและตังชื
้ ่อเรื่ อง

“...เมื่อเห็นว่ าเด็กขาดทักษะการใช้ เครื่ องมือสื่อสาร การทางานเป็ นทีม การคิดวิเคราะห์
ก็นาศาสตร์ การเรี ยนรู้ ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ PBL
เข้ ามาหลอมรวมกัน ออกแบบให้ เด็กทางานเป็ นกลุ่ม ได้ ฝึกการใช้ เครื่ องมือ
ฝึ กการสืบค้ นจากกูเกิล้ ...”

การใช้ เครื่ องมือ mindmap เพราะพบว่าเด็กจะมีปัญหาการเขียนเรี ยงความ เขียนตามจินตนาการ เขียน
จดหมาย ไม่ได้ ครูจงึ หาวิธีให้ ฝึกคิดแล้ วเปลี่ยนเป็ นภาษาเขียนทีละนิดแล้ วจึง ให้ เขียนถูกต้ องตามแบบฟอร์ มการเขียน
การใช้ เครื่ องมือ mindmap เพื่อให้ เด็กฝึ กอ่านจับใจความ ฝึ กเขียน เล่าเรื่ อง เพื่อเป็ นการปูพื ้นฐานเรื่ องการเขียน
เรี ยงความ เขียนจดหมาย การใช้ ภาษาและการสะกดคา
และใช้ ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ ในกิจกรรมภาคบ่ ายวันศุกร์ เป็ นชั่วโมงลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู้ เมื่อเห็นว่ าเด็กขาดทักษะการใช้ เครื่ องมือสื่อสาร การทางานเป็ นทีม การคิดวิเคราะห์ ก็นา
ศาสตร์ การเรี ยนรู้ ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ PBL (problem-based
learning) เข้ ามาหลอมรวมกัน ออกแบบให้ เด็กทางานเป็ นกลุ่ม ได้ ฝึกการใช้ เครื่ องมือ ฝึ กการสืบค้ นจากกู
เกิล้

ครูตมุ๋ ได้ คลี่กระบวนการออกแบบการเรี ยนรู้ที่นามาปรับในห้ องเรี ยนให้ ฟังว่า เริ่ มจากปั ญหา (นักเรี ยน) ที่พบ
( PBL) แล้ วหาเครื่ องมือที่จะนามาใช้ โดยการสังเกตนักเรี ยนปกติ ไม่ชอบการอ่าน การเขียน การคิด (3Rs) ไม่มีทกั ษะ
การแก้ ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การทางานเป็ นทีม และการใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน ไม่ต้องครบ ทัง้ 8Cs เอาแค่
นี ้ก่อนมาออกแบบกิจกรรม เป็ นโมเดล ( 21 Wake up Learner) มี 4 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมแรก สันทนาการ ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ให้ เด็กๆสนุกสนาน ผ่ อนคลาย ทุกคนได้ มีส่วนร่ วม
มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน
กิจกรรมที่ 2 จิตศึกษา ฝึ กให้ เด็กใคร่ครวญอยูก่ บั ตนเอง มีสมาธิ รู้คณ
ุ ค่าของคนเองและผู้อื่น ให้ เขามีสมาธิ
อยู่กบั ตัวตน ให้ เขารู้จกั ใคร่ครวญ รู้จกั คุณค่าตนเอง ผู้อื่น รู้จกั รับฟั ง รู้จกั ชื่นชมตนเองและผู้อื่น กิจกรรมตรงนี ้ ให้ เขา
เล่า บางครัง้ ตังค
้ าถามเช่น วันนี ้หนูทาความดีกับใคร ทาไมถึงทา ทาเพราะอะไร หรื อบางทีเอาของมาวางกองไว้ ตรง
กลางและให้ เขาพูดสันๆ
้ ว่าของนันเกี
้ ่ยวข้ องกับเราอย่างไร พูดแบบไม่มีผิด ไม่มีถกู ตรงนี ้ต้ องการฝึ กทึกษะให้ เขากล้ า
พูด กล้ าแสดงออก ให้ เขามีอิสระในการฝึ กการพูด มีความคิดที่อิสระมากขึ ้น
กิจ กรรมที่ 3 เทคนิ ค 5 ภาพ ฝึ กคิดวิเคราะห์ แก้ ปัญหาเป็ นที ม ระดมความคิด บันทึกข้ อมูล( ปั ญหา
สาเหตุ ผลกระทบ วิธีแก้ สิ่งที่อยากเห็น ) เสร็ จแล้ วให้ นาเสนอเป็ นกลุ่ม แต่ละครัง้ ให้ เปลี่ยนผู้นาเสนอ มีการซักถาม
(ในขันนี
้ ้เด็กๆจะได้ แลกเปลี่ยนกันเกิดวง PLC ขึ ้นแบบไม่เป็ นทางการ ) เป็ นการเรี ยนแบบ PBL (Problem-based
Learning) ผสมกับ PLC (Professional Learning Community) สาหรับโจทย์ PBL นา “ปั ญหาที่ใกล้ ตวั เด็ก”มาเป็ น
“โจทย์” เช่น ปั ญหาขยะในโรงเรี ยน

กิจกรรมที่ 4 สะท้ อนผลการทากิจกรรม (ถอดบทเรี ยน) โดยใช้ Hand Skills อย่างสร้ างสรรค์ ใช้ งาน
ศิลปะเข้ ามาขัดเกลาตัวเอง ให้ นกั เรี ยนเขียนรูปมือ 5 นิ ้ว มีประเด็นคาถาม 1.รู้สึกอย่างไร 2.ประทับใจอะไรบ้ าง 3.ทา
อะไรได้ บ้าง 4.รู้อะไร 5.จะนาไปใช้ อย่างไรในชีวิตประจาวัน

ครู ต้ มุ เสริ มว่าเมื่อครู มีปัญหา มีเครื่ องมือ การออกแบบกิจกรรมจะตอบโจทย์ได้ ตรงประเด็น งานที่เกิดจาก
การเรี ยนรู้ของเด็ก ก็จะเป็ นบทเรี ยนของครูเช่นกันเพื่อนาไปปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมยิ่งขึน้ ครู ก็ได้ เรี ยนรู้ ไปพร้ อมๆ
กับเด็ก เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ ที่ละนิดแล้ วเด็กจะเกิดทักษะตามมา
และส่ วนหนึ่งที่ทาให้ เราพัฒนาคือเรามีเครื อข่ ายครู ท่ ีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กันใน facebook และในไลน์
ช่ วยได้ มาก จากที่ไม่ เข้ าใจก็จะรู้ เรื่ องมากขึน้ แล้ วที่สาคัญครู ตมุ๋ มีที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมคือ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
เวลามีอบรมที่ไหนจะให้ ไปร่ วมเวทีเสมอๆ เราจะได้ เห็นวิธีการใหม่ๆ ที่ครูแต่ละท่านนามาแชร์ กัน ที่น่ ีพอกลับมาที่
โรงเรี ยน ก็จะนาไปทดสอบทันที จะได้ ผลหรื อไม่ หรื อมีปัญหาอย่ างไรก็ช่างขอให้ ทาก่ อน แล้ วค่ อยเรี ยนรู้
ไปกับเด็กพร้ อมๆ กัน

“...บรรยากาศในห้ องเรี ยนเปลี่ยนไป เด็กเขาจะไม่ ล้อ เด็กเรี ยนอ่ อนเขาจะไม่ ร้ ู สึกโดดเดี่ยว
เขาจะรู้ สึกว่ าเรามีเพื่อนที่ดูแลนอกจากครู ...”
รู้ สึก ว่ า พอน าเทคนิ ค นี ม้ าสอนท าให้ เ กิ ด แต่ สิ่ ง ดี ๆ มี ขึ น้ ดี ม ากเลยค่ะ ท าให้ บรรยากาศในห้ อ งเรี ย น
เปลี่ยนไป เด็กเขาจะไม่ ล้อ เด็กเรี ยนอ่ อนเขาจะไม่ ร้ ู สึกโดดเดี่ยว เขาจะรู้ สึกว่ าเรามีเพื่อนที่ดูแลนอกจากครู
ถ้ าเด็กดูแลกัน จะลดช่องว่างระหว่างวัย ถ้ าเด็กคนนันยั
้ งมีความวิตกว่าถ้ าคุยกับครูโดยตรง กลัวครูดุ แต่ถ้าเขาคุยกับ
เพื่อน เขาจะถามกันแบบเด็กๆ อย่างนี ้ใช่ไหม ตัวนี ้ใช่หรื อเปล่า เขียนแบบไหน เขาก็กล้ าที่จะมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน
มากขึ ้น..”
ครู ตุ๋ม ได้ ใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อสอนให้ กับ เด็ก ในชัน้ เรี ย นมานานกว่า 4 ปี ได้ ม องเห็น ผลที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับเด็กปกติ และเด็กพิเศษเมื่อมาเรี ยนในห้ องเดียวกันสามารถเรี ยนไปด้ วยกันได้ เป็ นอย่างดี
จากเด็ก LD ส่งต่อความรักถึงเด็กปกติ วันนี ้ ที่โรงเรี ยนแห่งนี ้เด็กๆ มีความสุขที่ได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน
“ไม่ ว่าครู ยุคไหน ในความรู้ สึกของครู ครู คือผู้ ท่ ีจะสั่งสอนอบรมให้ ลูกศิษย์ เป็ นคนดี มีความรู้ มีจิต
วิญญาณความเป็ นครู ต้ องดูแลลูกศิษย์ ให้ เป็ นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม หมายถึงสอนเขาให้ เป็ นมนุ ษย์ ท่ ี
สมบูรณ์ ท่ ีสุด เมื่อเป็ นครู ยุค 4.0 ครู ต้องเพิ่มทักษะในการใช้ เครื่ องมือสื่อสารให้ เป็ นประโยชน์ และอยาก
ฝากถึงเพื่อนครู ก่ อนอื่ นต้ องมี ความสุ ขในการเป็ นครู ก่อน มี ความสุ ขที่จะมาโรงเรี ยน แก้ ปัญหาอย่ างมี
ความสุข อยากให้ ครู มองปั ญหาในห้ องเรี ยนเป็ นความท้ าทาย เด็กคือแบบฝึ กหัดของเราด้ วย ไม่ ใช่ แค่ เรา
สอนเด็ก แต่ เด็กคือแบบฝึ กที่มีชีวิต ที่ไม่ มีอยู่ในตารา เราต้ องลงมือทาเราถึงจะได้ คาตอบ” ครู ต๋ มุ ฝากไว้
..................................................................

